
                                                                                                              

3a Fase: OFERTA FORMATIVA 

Un cop triat l’itinerari/s, ja pots començar a cercar els llocs on realitzar els cursos del teu 
interès. És important fer una recerca exhaustiva per saber quines són totes les opcions, 
ja que en funció de l’entorn professional que hagis escollit i del tipus de formació, 
l’oferta de centres i les possibilitats d’accés variaran. 

 
1. Explora els centres. 

 

  

Cerca en les següents webs en quins centres pots cursar els teus estudis  i anota 

quants hi ha a les comarques properes (normalment es busca com a mínim la 

nostra comarca: el Vallès Occidental, i Barcelonès, perquè acostuma a tenir força 

oferta).   

   

- Estudiar a Catalunya 

PFI*, Batxillerat, Formació Professional (grau mitjà i grau superior) 

- Unportal 

Formació Professional (grau mitjà i grau superior) i Universitat 

- Canal Universitats 

Universitat 
 

 

* Hi ha un cercador a cada curs però la informació no acostuma a estar actualitzada, és millor 

buscar en els llistats que trobaràs a l’apartat d’estudis i/o preinscripcions. 
 

 

Nom dels Estudis 
Nombre de centres 
Vallès Occidental 

Nombre de centres  
Barcelona 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

   

 

Començarem fent la recerca de centres on s’imparteixen els teus estudis. Recorda 

que encara que tinguis clar el centre on vols anar, sempre és recomanable mirar 

més alternatives, ja que si només en busques una, no et pots assegurar l’accés i 

és més fàcil que et quedis sense plaça. 
 

 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/pfi/
http://www.unportal.net/
http://universitats.gencat.cat/ca/inici


                                                                                                              

 

2. Factors que cal tenir en compte abans de la tria 

 

 

 

Omple, amb la informació de les webs de l’exercici anterior, la taula comparativa 

de centres que trobaràs a l’annex, fixant-te en els següents aspectes a tenir en 

compte abans de la tria:  

 

- Preu i titularitat. Mira si els centres que has trobat són públics o privats perquè 

en funció de la titularitat, el preu variarà. Recorda també preguntar si hi ha 

despeses afegides, ja que hi ha cursos on s’ha de pagar força per material i 

sortides, i pot fer pujar el preu final. 

- Municipi. Si us plantegeu estudiar en municipis propers, mireu quina és la 

distància, el transport que podríeu utilitzar i calculeu que trigueu a arribar (a 

vegades un centre ben comunicat de Barcelona pot ser més proper que un de 

Sabadell mal comunicat). 

- Oferta de places. Esbrina quantes places ofereix cada centre, i si és possible, 

quantes places van quedar vacants el curs anterior (així et fas una idea de l’oferta 

i la demanada de l’any passat). 

- Horari. Fixa’t si l’horari és de matí i/o tarda (alguns centres tenen doble torn). 

Aquesta informació pot ser important per a tu si has de compatibilitzar la 

formació amb altres activitats.  

- Modalitats. Els estudis poden ser presencials o online. També hi ha altres 

modalitats com l’FP dual i el 2x3 a la formació professional o dobles titulacions a 

la universitat. Investiga aquestes opcions de GM, GS i Universitat a la web 

d’Unportal per veure si et poden interessar.  

-Altres observacions. Pots consultar la pàgina web del centre per saber-ne més 

o trucar per preguntar els dubtes si no trobes la informació. 

 

Després de fer l’anàlisi, posa  en ordre de preferència els centres als quals 

estaries disposat/da a anar (pots posar estudis i centres diferents). 

1. _______________________________________________________ 

2. _______________________________________________________ 

3. _______________________________________________________ 

4. _______________________________________________________ 

5. _______________________________________________________ 

 
A l’exercici anterior has pogut comprovar si la teva elecció té molta o poca oferta. 

Ara es tracta de reduir el llistat, tenint en compte elements com la demanda, el 

preu, la distància, la modalitat, etc., per poder prioritzar els centres. 



                                                                                                              
ANNEX.  

2. Taula comparativa de centres. 

 

ESTUDIS: CENTRE 1 CENTRE 2 CENTRE 3 

Nom del centre    

Titularitat (públic o privat)    

Municipi (on es fa?)    

Oferta de places    

Preu    

Horari    

Altres: despeses de material, 
modalitat.. 

   

 

ESTUDIS: CENTRE 1 CENTRE 2 CENTRE 3 

Nom del centre    

Titularitat (públic o privat)    

Municipi (on es fa?)    

Oferta de places    

Preu    

Horari    

Altres: despeses de material, 
modalitat... 

   

 

Torna a l’activitat 2.  
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